30.novembra domes sēdē
* Nolēma ar 2017.gada 1. janvāri reorganizēt veļas mazgāšanas sistēmu, ko
veic internātpamatskola un pirmsskola, to apvienojot un nosakot, ka veļas
mazgāšana notiek vienā iestādē – pirmsskolā, kas nodrošina šo pakalpojumu gan
internātpamatskolai, gan Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļai.
* Nolēma izslēgt no Kraukļu bibliotēkas pamatlīdzekļu uzskaites
datorkomplektu lasītājiem, kura atlikusī vērtība ir 0.00 euro. Komplekts bojāts,
tehniski un morāli novecojis, nav derīgs tālākai lietošanai.
* Nolēma apdrošināt pašvaldības iestāžu darbiniekus pret nelaimes
gadījumiem.
* Nolēma nominēt Cesvaines vidusskolu dalībai Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču
pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta
vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektā “Kompetenču pieeja
mācību saturā”, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pakāpē.
* Nolēma nominēt Cesvaines pirmsskolu “Brīnumzeme” kā pirmsskolas
izglītības iestādi dalībai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības
saturu” 1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura
aprobācija un ieviešana” projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Par projekta
koordinatori noteica izglītības darba speciālisti Dainu Stikāni.
* Nolēma apstiprināt pirmsskolas telpai Nr.28 (saskaņā ar telpas
inventarizācijas plānu) nomas maksu 0,44 euro par vienu stundu nedēļā, ja tā tiek
iznomāta izglītības funkcijas nodrošināšanai pirmsskolas audzēkņiem vienu stundu
nedēļā un netraucē iestādes funkciju nodrošināšanu. Cesvaines pirmsskolas
“Brīnumzeme” vadītāja ir tiesīga iznomāt telpu Nr.28 izglītības funkcijas
nodrošināšanai pirmsskolas audzēkņiem vienu stundu nedēļā, ja tas netraucē
iestādes funkciju nodrošināšanu.
* Nolēma noteikt pienākuma vērtību 214,94 euro mēnesī 2016.gadā vienam
cilvēkam Cesvaines novadā, kas piemērojams, atsavinot nekustamo īpašumu pret
pienākumiem.
* Nolēma izdot saistošos noteikumus Nr.12 „Par mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrāciju Cesvaines novadā”.
* Nolēma noslēgt trīspusēju sadarbības līgumu starp domi, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju un Lauksaimniecības datu centru par mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra
datubāzē un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju, izmantojot
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru Cesvaines novada domē.
* Grozīja Cesvaines novada domes 2016.gada 27.oktobra domes sēdes
lēmumu un izteikt to šādā redakcijā: “Mainīt nekustamajam īpašumam un zemes
vienībai “Kalna Lēģeri” nosaukumu no “Kalna Lēģeri”, Cesvaines pagasts, Cesvaines
novads, uz nosaukumu “Zīlītes”, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.”
* Noteica pašvaldības atbalsta Ziemassvētkos apmēru: pirmsskolas vecuma
bērnam, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir Cesvaines novada administratīvajā
teritorijā un kurš neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi - 3,40 euro; pirmsskolas
vecuma bērnam, kurš apmeklē Cesvaines pirmsskolas izglītības iestādi
“Brīnumzeme” - 3,40 euro; personai, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir Cesvaines
novada administratīvajā teritorijā un kura sasniegusi 90 gadu un vairāk gadu vecumu
– no 8,00 līdz 15,00 euro; Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas
klientam – no 8,00 līdz 15,00 euro.

* Nolēma pagarināt īres līgumu īrniecei pašvaldības dzīvojamā mājā
„Komunāri”, Cesvaines pagastā, uz vienu gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt, ja
nebūs īres maksas parādu.
* Nolēma grozīt Cesvaines novada domes 2016.gada 22.jūnija ārkārtas
domes sēdes 4.lēmumu un Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projektu sadalīt
sešās kārtās.

